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Eisen aan het leveren
van voedermiddelen
Voerleveranciers moeten productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten
Voor bedrijven die handelen in voedermiddelen en daarvoor GMP-gecertificeerd
dienen te zijn, dreigt een forse toename van de kosten. Dat is een gevolg van de
aangepaste eisen voor de GMP-standaard B1 en B3. Verder krijgen deze bedrijven te
maken met aanvullende verzekeringseisen van de melkverwerkende industrie.
Cumelabedrijven die enkelvoudige voeders (snijmaïs, stro,
et cetera) verkopen aan een veehouder moeten GMP B1- of
B3-gecertificeerd zijn. Deze loonbedrijven krijgen te maken
met belangrijke, dure veranderingen. Bijlage 4 van het GMPschema is gewijzigd, omdat de verwerkers van zuivel de eisen
hebben verhoogd. Zij eisen onder andere dat leveranciers
van voer een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Dit geldt dus ook voor loonbedrijven die handelen in
ruwvoer. De gewijzigde bijlage 4 is van toepassing voor
leveranciers aan de melkveehouderij en overige sectoren,
zoals de vleeskalverhouderij of varkenshouderij. Daarnaast
moet u voldoen aan de nieuwe verzekeringseis in de vorm
van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
wanneer u voer levert aan melkveehouders.

Aanpassing GMP-bijlage 4
Op 20 oktober 2009 heeft het Productschap Diervoeder
bijlage 4 van het GMP+-certificatieschema Diervoedersector
vernieuwd. Deze bijlage heeft betrekking op de bemonstering en analyse van voedermiddelen. In de nieuwe eisen

Wat is een monitoringsprogramma?
1. Binnen een monitoringsprogramma worden voedermiddelen (maïs, hooi
en dergelijke) van meerdere bedrijven bemonsterd en geanalyseerd op
ongewenste stoffen als dioxinen en zware metalen.
2. Om u aan te melden, geeft u uw jaarlijks te verhandelen tonnen voer op
aan Stichting Diervoederanalyse of HISFA via de informatie op de websites
www.hisfa.nl of www.diervoederanalyse.eu.
3. Deze partijen stellen een monstername- en analyseprogramma op.
4. Er worden monsters genomen van voer dat in opslag ligt. Hiervoor kan men
ook op uw bedrijf langskomen, afhankelijk van de planning. Dit monster
wordt vervolgens geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium.
5. De gegevens van de analyse worden beschikbaar gesteld via de Feed
Safety Database op www.gmpplus.org (hiervan krijgt u een duidelijke
instructie van Stichting Diervoederanalyse of HISFA).
6. Tijdens de audit kunt u door middel van een inschrijfformulier voor het
monitoringsprogramma en het laten zien van de analysegegevens op
www.gmpplus.org aantonen dat u voldoet aan de gewijzigde bijlage 4.
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staan circa 450 voedermiddelen beschreven, waarbij per
voedermiddel is aangegeven op welke ongewenste stoffen
(zware metalen, dioxinen en dergelijke) moet worden
geanalyseerd. Het gevolg hiervan is dat er een groot aantal
analyses moet worden uitgevoerd. Advies van CUMELA
Nederland is daarom om u aan te melden voor een collectief
monitoringsprogramma bij Stichting Diervoederanalyse of
bij HISFA. Zie hiervoor www.stichtingdiervoederanalyse.eu
of www.hisfa.nl.
Als deelnemer aan een monitoringsprogramma krijgt u te
maken met vaste deelnemerskosten (circa € 150,- tot € 200,-).
Daarnaast betaalt u voor de analysekosten die in de groep
(uw bedrijf en de overige bedrijven die zich aanmelden)
moeten worden verdeeld. Dit gebeurt op basis van uw
percentage handelsomzet ten opzichte van die van de
hele groep. Op niet alle bedrijven uit de aangemelde groep
wordt een monster verzameld, een groot voordeel wanneer
u op uw bedrijf niet zelf producten opslaat. Wel moet uw
bedrijf beschikken over de analysegegevens van de groep.

Verzekeringseis door zuivelsector
Het initiatief voor de werkwijze met betrekking tot het
aantonen van een afdoende aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven is in 2007 door Campina genomen. In de
brochure van FrieslandCampina van 23 december 2009 is
de eis opgenomen dat elke diervoederleverancier dient
te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Bij deze werkwijze hebben zich
naast zuivelfabriek FrieslandCampina ook Bel Leerdammer,
DOC Kaas, CONO Kaasmakers, Lyempf, Nemelco (Vreugdenhil), Rouveen Kaasspecialiteiten en Hochwald Nederland
aangesloten. Al deze bedrijven eisen nu van hun leden/
leveranciers dat ze uitsluitend voer betrekken van veevoerbedrijven en fouragehandelaren die op een zogenoemde
‘witte’ lijst staan vermeld en GMP B1- of B3-gecertificeerd zijn.
Bedrijven die op de witte lijst willen worden vermeld, zullen
een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven moeten
afsluiten die voldoet aan de eisen die de zuivelfabrieken
stellen (zie kader). Deze verzekering moet worden gekeurd door Craft MC. Deze toetsing kost

Afgelopen winter heeft CUMELA Nederland met FrieslandCampina
gesproken over de eisen die de onderneming stelt aan de levering
van voer aan melkveehouders. FrieslandCampina heeft hierover een
duidelijk standpunt. Wanneer een diervoeder, zoals bijvoorbeeld snijmaïs, door een loonbedrijf op stam wordt gekocht en wordt verkocht
aan een boer, dan is hierbij geen GMP nodig. Voorwaarde hierbij is
dat de partij traceerbaar is. Dit betekent dat duidelijk is waar en hoe
het product is geteeld. “Wanneer sprake is van verkoop van een
perceel maïs op stam via het loonbedrijf naar een andere boer, dan
is de partij traceerbaar”, stelt Jogé de Vries, kwaliteitsmedewerker bij
FrieslandCampina. “De factuur kan dan prima door het loonbedrijf
worden verstuurd.”
FrieslandCampina gaat nog een stap verder. Wanneer een loonbedrijf
veevoer zoals snijmaïs op stam koopt, het opslaat en in de winter in
zijn geheel verkoopt aan een veehouder, dan is geen GMP nodig. “
Ook in deze situatie is de partij in zijn geheel traceerbaar, de herkomst
en teelt zijn duidelijk.”

EU 450,- Samen met CUMELA Verzekeringen is
afgelopen jaar een verzekeringsvorm ontwikkeld die voldoet
aan de gestelde eisen. Dit heeft geresulteerd in een eerste
polis die is goedgekeurd door Craft MC. Deze verzekering
kan alleen worden afgesloten als het bedrijf al een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft bij CUMELA
Verzekeringen. Wie elders zo’n verzekering heeft, moet
met zijn eigen verzekeraar een goede aanvulling op zijn
verzekering zien te regelen, die voldoet aan de eisen van de
zuivelindustrie.
Vermelding op de witte lijst wordt door FrieslandCampina
gecontroleerd bij de melkveehouders tijdens de jaarlijkse
controle door controleorganisatie Qlip op het Foquskwaliteitssysteem van de zuivelverwerker.

Toetsing van vermelding op de witte lijst
Wanneer u GMP-gecertificeerd bent, maar niet op de witte
lijst vermeld staat, mag en kan de veehouder dit melden
aan het zuivelbedrijf. Wanneer Qlip tijdens een controle constateert dat een veehouder voer heeft afgenomen van een
leverancier die niet op de witte lijst staat, zal dit worden
gemeld aan de afnemer van de melk. Het zuivelbedrijf geeft
deze diervoederleverancier door aan de toetsende instanties.
Deze stellen de betreffende diervoederleverancier vervolgens
in de gelegenheid om alsnog tot de lijst toe te treden.
Een bedrijf dat diervoeders aan deze veehouder levert,
moet dan binnen drie maanden de verzekering afsluiten en laten toetsen. Bij goedkeuring volgt automatisch
opname op de witte lijst en krijgt de leverancier hiervan
schriftelijk bericht. Voor een veehouder is het zo dat maximaal zes maanden wordt gewacht of de polis van zijn
leverancier goedgekeurd is alvorens hij de code oranje
definitief krijgt. Dit staat gelijk aan herbeoordeling binnen
zes maanden op kosten van de veehouder.
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In de situatie dat een loonbedrijf bijvoorbeeld eigen maïs teelt en deze
verkoopt aan een melkveehouder geldt ook dat FrieslandCampina
geen GMP vereist. Het wordt anders wanneer een loonbedrijf of een
boer meerdere partijen diervoeders bij elkaar brengt en aan diverse
partijen verhandelt. “In een dergelijke situatie is niet te achterhalen
hoe en waar de teelt precies heeft plaatsgevonden. GMP en ook de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering zijn dan vereist.”
Tot slot heeft Jogé de Vries een tip voor loonbedrijven: “Zorg dat je
duidelijkheid creëert door bijvoorbeeld op de factuur te vermelden
‘Verkoop op stam afkomstig van (NAW teler)’ of ‘Voor u geteelde maïs
van (NAW teler)’. Door een teeltregistratie mee te sturen, kan ook
onnodige discussie worden voorkomen.”
Het standpunt van FrieslandCampina is dus duidelijk, de vraag is
echter hoe andere marktpartijen, zoals IKB, zuivelfabrieken en GMP+
International, in deze discussie staan. CUMELA Nederland zal hierover
met genoemde partijen in gesprek gaan.
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Geen GMP bij verkoop op stam

Eisen voor opname op de witte lijst
Eisen die worden gesteld aan de aansprakelijkheidsverzekering voor
vermelding op de witte lijst van leveranciers voor de zuivelindustrie.
• Binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is
productaansprakelijkheid meeverzekerd.
• Onder de dekking vallen alle bedrijfsactiviteiten die verband houden met
de productie, de handel en het transport van diervoederproducten.
• Uitgebreide definitie van zaakschade: directe schade en (op geld
waardeerbare) gevolgschade is gedekt.
• Een verzekerd bedrag dat in overeenstemming is met het productievolume.
• De verzekering van CUMELA Verzekeringen voldoet aan de gesteld eisen en
kan voor de helft van de normale prijs worden gekeurd door Craft. (EU 225)
Om op deze lijst opgenomen te worden, zult u contact moeten zoeken met
uw verzekeraar. Dit omdat een standaard aansprakelijkheidsverzekering niet
voldoet aan de gestelde eisen.

Speerpunten CUMELA Nederland
• CUMELA Nederland zal zich blijven inzetten voor een samenwerking tussen
de monitoringsprogramma’s van HISFA en Stichting Diervoederanalyse.
• CUMELA Nederland zal met marktpartijen, zoals IKB, zuivelindustrie en
GMP+ International, in gesprek gaan over de eisen die aan cumelabedrijven
worden gesteld in relatie tot de voedselveiligheidsrisico’s.
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